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U S N E S E N Í 
z 51. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 21. srpna 2014 od 8:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, RNDr. Josef Kubát, MUDr. Drahomíra 
Peřinová 
tajemník ÚMO Pardubice III: JUDr. Ludmila Knotková  
 

Omluveni: Ing. Aleš Vavřička 
______________________________________________________________________________________ 

1. 

Prodej pozemku pod trafostanicí společnosti ČEZ Distribuce a.s.  
 
Usnesení R/628/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku st.p.č. 10303 o výměře 8 m2 k.ú. Pardubice společnosti ČEZ Distribuce, a.s, IČ 
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 za cenu 2 000 Kč/m2 z důvodu, že jde 
o pozemek pod trafostanicí ve vlastnictví nabyvatele. 
______________________________________________________________________________________ 

2. 
Prodej pozemku pod komunikací vlastníkům obchodu MANA  

 
Usnesení R/629/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části p.p.č. 409/176 o výměře cca 214 m2 k.ú. Studánka F.B.*, B.B.*, J.B.* a S.B.* jako pozemek 
pod komunikací a pro vybudování 3 parkovacích míst k areálu obchodu s materiály na povrchovou úpravu 
staveb MANA.  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

______________________________________________________________________________________ 

3. 

Prodej pozemků v areálu Hůrka společnosti PERNŠTEJN CITY s.r.o.  

 
Usnesení R/630/2014                                          (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části p.p.č. 4074/1 o výměře cca 39 150 m2, části p.p.č. 4074/2 o výměře cca 2 980 m2, st.p.č. 
3515/15 o výměře 733 m2 včetně stavby bez č.p./č.e., jiná st.,  st.p.č. 3515/16 o výměře 1 060 m2 včetně 
stavby bez č.p./č.e., garáž, st.p.č. 3515/17 o výměře 1 194 m2 včetně stavby bez č.p./č.e., garáž, st.p.č. 
3515/18 o výměře 984 m2 včetně stavby bez č.p./č.e., garáž, st.p.č. 3515/19 o výměře 44 m2 včetně stavby 
bez č.p./č.e., jiná st.,  st.p.č. 3515/21 o výměře 20 m2 včetně stavby bez č.p./č.e., jiná st. vše v k.ú. 
Pardubice společnosti PERNŠTEJN CITY s.r.o., IČ 28851188, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, třída 
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Míru 2669 za celkovou cenu 15 000 000,- Kč po doložení geometrického plánu na oddělení pozemků 
žadatelem jako vyjádření zájmu Městského obvodu Pardubice III se městskou zástavbou v této lokalitě 
s tím, že budou převedeny všechny smluvní vztahy váznoucí na výše uvedených nemovitostech na 
žadatele, za účelem výstavby souboru staveb PERNŠTEJN CITY ve smyslu územní studie Hůrka.   
______________________________________________________________________________________ 

4. 

Změna nájemce nebytového prostoru v čp. 1014 Erno Košťála  
 
Usnesení R/631/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se změnou nájemní smlouvy ze dne 2.8.2010 na nebytový prostor v přízemí domu čp. 1014 v ul. Erno 
Košťála o celkové výměře 116,21 m2 užívaný k provozování rehabilitačních služeb spočívající ve změně 
nájemce z fyzické osoby podnikající Radek Baťa, nar. 30.4.1977, bytem L. Matury 851, 530 12 Pardubice, 
IČ 73 60 87 77 na právnickou osobu REHABAŤA s.r.o., se sídlem Erno Košťála 1014, 530 12 Pardubice 
s podmínkou, že změna smlouvy bude provedena dodatkem až po doložení IČ společnosti, ostatní 
náležitosti nájemní smlouvy zůstanou beze změny .  
______________________________________________________________________________________ 

5. 

Návrh na směnu pozemků s Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje 
 
Usnesení R/632/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s postoupením části pozemku p.p.č. 409/31 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Studánka v rámci směny pozemků 
mezi ČR – Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, IČ 72050250, se sídlem Na Spravedlnosti 
2516, Zelené předměstí, Pardubice a statutárním městem Pardubice, IČ 00274046, Pernštýnské nám. 1, 
Pardubice, za účelem vybudování parkovacích míst pro bezproblémové fungování obvodního oddělení III 
Policie ČR na adrese Jana Zajíce čp. 946, Pardubice. 
___________________________________________________________________________________ 

6. 

Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 7. 2014 
 

Usnesení R/633/2014                                          (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 7. 2014. 
____________________________________________________________________________________ 

7. 

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavba rodinného domu a autoopravny na p.č. 
307/1 k. ú. Studánka, Potěšilova ul., Pardubice“ 

 
Usnesení R/634/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Stavba rodinného domu a autoopravny na p.č. 
307/1 k. ú. Studánka, Potěšilova ul., Pardubice“ jejíž projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby 
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zpracoval Ing. arch. Milan Vojtěch, se sídlem Nerudova ul. 77, 533 04 Sezemice, IČ 48161594 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

8. 
Zadání stavby Oprava zpevněných ploch u obchodního centra Galanta 

 
Usnesení R/635/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo na stavbu Oprava zpevněných ploch u obchodního centra Galanta se Službami 
města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 na částku 1 516 612 Kč s DPH. 
______________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Placené volno pro zaměstnance městského obvodu, tzv. „sick days“ 

 
Usnesení R/636/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zavedením systému poskytování placeného volna ze zdravotních důvodů (sick days) pro zaměstnance 
Městského obvodu Pardubice III zařazené do Úřadu městského obvodu, a to v rozsahu 3 dnů 
v kalendářním roce s účinností od 1. 9. 2014. 
______________________________________________________________________________________ 

 

10. 
DISKUSE 

V diskusi 51. řádného jednání Rady Městského obvodu Pardubice III byla hodnocena činnosti Knihovny 
městského obvodu Pardubice III, konkrétně Výstavka knižních záložek, která bude zahájena v září 2014. 
Bylo přijato následující usnesení: 

Usnesení R/637/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III  
souhlasí  
s předloženým návrhem záložek a zadáním tisku 3 tisíc kusů ve výši do 10.000,- Kč v souvislosti 
s 30. výročím založení Knihovny MO Pardubice III a pořádáním výstavky záložek. 
 
______________________________________________________________________________________ 

V Pardubicích dne 21. srpna 2014. 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


